SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU FINANŠU KOMISIJA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
SIGULDAS NOVADĀ APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU
FINANŠU KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS
2020. gada 21. decembrī
Sēdi vada:

Nr. 10
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Piedalās komisijas locekļi: Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Piedalās:

Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājas
vietniece I. Lazdāne, Siguldas novada pašvaldības Finanšu
pārvaldes vadītāja D. Matuseviča, Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektore J. Zarandija, Siguldas novada pašvaldības
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu
administrators Dz. Strads

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 10.00
plkst. 10.02

Protokolē:

Siguldas novada pašvaldības domes sekretāre Elīna Dakša

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.1. un 6.9. punktu, kā arī ņemot
vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, ar kuru visā Latvijas teritorijā līdz 2021.gada 11.janvārim, ņemot vērā straujo
Covid-19 izplatīšanos, izsludināta ārkārtējā situācija, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas sēde tiek organizēta attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma – Liepu ielu 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3049 ha, kadastra Nr. 8064
006 0617, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam
apstiprināšanu.

3. Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs”
dibināšanai.
4. Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas
termiņu pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu.
5. Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla
organizēšanā.
6. Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu.
7. Par iepirkuma līguma slēgšanu.
8. Par līgumu slēgšanas apstiprināšanu.
9. Par līgumu slēgšanas apstiprināšanu.
10. Par Mālpils novada vidusskolas dalības atbalstu ERASMUS + projektos.
11. Par Mālpils novada domes Erasmus+ projekta “Role and Opportunities of Cultural
Heritage in Intergenerational Learning” īstenošanas atbalstu.
12. Par līguma slēgšanas apstiprināšanu.
1. §
Par nekustamā īpašuma – Liepu ielu 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3049 ha, kadastra Nr. 8064 006 0617,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Inčukalna novada pašvaldības Izsoles komisija 2020.gada 27.novembrī organizēja
nekustamā īpašuma Liepu ielu 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kas sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 0,3049 ha, kadastra Nr. 8064 006 0617, kas reģistrēts Rīgas
rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000585530, izsoli. Izsole tika
rīkota, pamatojoties uz Inčukalna novada pašvaldības domes 2020.gada 21.oktobra lēmumu
Nr.16.-21.§. “Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Liepu iela 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles rezultātiem nekustamais īpašums nosolīts fiziskajai
personai par kopējo summu EUR 22 206,00 (divdesmit divi tūkstoši divi simti seši euro, 00 centi)
apmērā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkts paredz,
ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties
aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī
atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai
0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma pārdošanas vērtība pārsniedz 0,1 procentu no
Inčukalna novada pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, nepieciešams saņemt Siguldas novadā
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīvu lēmumu nekustamā īpašuma atsavināšanai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas - nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
apstiprināt 2020.gada 27.novembra nekustamā īpašuma Liepu ielu 3, Inčukalns,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību
0,3049 ha, kadastra Nr. 8064 006 0617, izsoles rezultātus, atsavinot nekustamo īpašumu
par kopējo summu EUR 22 206,00 (divdesmit divi tūkstoši divi simti seši euro, 00 centi)
apmērā.

2. §
Par Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam
apstiprināšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.decembrī lēma “Par Siguldas novada
Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 30.§)
paredzot:
1. apstiprināt Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģiju 2021.–2026. gadam
(pielikumā);
2. uzdot Siguldas novada Izglītības pārvaldei nodrošināt stratēģijas ieviešanu;
3. integrēt Siguldas novada Tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijā 2021.–2026. gadam
iekļautās rīcības un uzdevumus Siguldas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Tehnoloģiju
izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2026. gadam apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 30.§).
3. §
Par konceptuālu atbalstu izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs”
dibināšanai
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.decembrī lēma “Par konceptuālu atbalstu
izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai (prot.Nr.15, 31.§) paredzot:
1. konceptuāli atbalstīt izglītības iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs”
dibināšanu;
2. plānot Siguldas novada pašvaldības 2021.gada budžetā iestādes darbībai nepieciešamos
līdzekļus;
3. uzdot Izglītības pārvaldei veikt nepieciešamās darbības Siguldas Tehnoloģiju izglītības
centra dibināšanai, tajā skaitā sagatavot un iesnieg līdz 2021.gada janvāra kārtējai domes
sēdei lēmuma projektu par centra dibināšanu un centra nolikuma apstiprināšanu;
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav,, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par konceptuālu atbalstu izglītības
iestādes “Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs” dibināšanai” (prot.Nr.15, 31.§).
4. §
Par Siguldas novada Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu
pagarināšanu un esošās situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.decembrī lēma “Par Siguldas novada
Izglītības nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās
situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.15, 35.§) paredzot:

1. pagarināt termiņu Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģijai 2016.–

2020.gadam un Kultūras stratēģijai 2016.–2020.gadam līdz jaunas Izglītības nozares
attīstības stratēģijas un Kultūras stratēģijas apstiprināšanai;
2. uzsākt esošās situācijas analīzes izstrādi apvienošanas rezultātā Siguldas novadā
iekļaujamajām teritorijām Siguldas novada Izglītības stratēģijas 2021.–2026.gadam un
Kultūras stratēģijas 2021.–2026.gadam sagatavošanai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par Siguldas novada Izglītības
nozares stratēģijas un Kultūras nozares stratēģijas termiņu pagarināšanu un esošās
situācijas analīzes izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.15, 35.§).
5. §
Par sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla
organizēšanā
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I. Lazdāne
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.decembrī lēma “Par sadarbību ar VSIA
“Latvijas Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā” (prot.Nr.15, 39.§) paredzot:
1. atbalstīt sadarbību ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk – Teātris) pasākuma
“Siguldas teātra festivāls” organizēšanā, piešķirot finansējumu un iespēju robežās
nodrošinot pasākuma norises vietu iekārtošanu un tehnisko nodrošinājumu Festivāla
norises vietās, satiksmes organizāciju un sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā
atbilstoši saskaņotajai Festivāla programmai;
2. uzdot Juridiskajai pārvaldei sagatavot sadarbības līgumu ar VSIA “Latvijas Nacionālais
teātris”, šī lēmuma 1.punktā minētās sadarbības īstenošanai, paredzot līgumā šādus
nosacījumus:
2.1 Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē un līguma ietvaros
pasākuma organizators ir Teātris, kura noslēdzot šo līgumu uzņemas pilnu atbildību
kā pasākuma organizators;
2.2 Pašvaldības finansējuma apjomu noteikt atsevišķi katram gadam pēc Pašvaldības
iespējām apstiprinātā budžeta ietvaros, pamatojoties uz izvērtētu Teātra iesniegto
tāmi;
2.3 noteikt sadarbības līguma termiņu – 3 (trīs) gadus;
2.4 noteikt kārtību, kādā Teātris saskaņo Festivāla programmu, kā arī nepieciešamo
atbalstu no pašvaldības ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.novembrim;
2.5 noteikt atlaižu apmēru Festivāla programmas pasākumos Siguldas ID karšu
īpašniekiem;
3. šī lēmuma nolemjošās daļas 2.4.apakšpunkts nav attiecināms uz pasākumu, kas plānots
2021.gadā, par ko Teātris Festivāla programmu iesniedz ne vēlā kā līdz 2021.gada
31.janvārim.
4. noteikt Siguldas novada Kultūras centra direktori par atbildīgo par šī lēmuma izpildi un
sadarbības līguma noslēgšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par sadarbību ar VSIA “Latvijas
Nacionālais teātris” Siguldas teātra festivāla organizēšanā” (prot.Nr.15, 39.§).

6. §
Par centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
[..]
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija (turpmāk – Komisija) konstatē:
Siguldas novada pašvaldības dome 2020.gada 17.decembrī lēma “Par centralizētas
siltumapgādes sistēmas efektivizēšanu” (prot.Nr.15, 57.§) paredzot:
1. konceptuāli atbalstīt jaunas katlu mājas būvniecību un jaunu apkures katlu iegādes un
uzstādīšanas nepieciešamību, Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība)
2021.gadā veicot iepirkuma procedūru jaunas katlu mājas/katlu projektēšanai;
2. paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā finanšu līdzekļus 60 000 euro apmērā jaunas katlu
mājas/katlu projektēšanai;
3. lēmuma izpildes organizēšanu uzdot izpilddirektorei Jeļenai Zarandijai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par centralizētas siltumapgādes
sistēmas efektivizēšanu” (prot.Nr.15, 57.§).
7. §
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja D. Matuseviča
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “9433 Limbu ceļa pārbūve, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā” (turpmāk – iepirkums) rezultātā:
1. Par uzvarētāju tika atzīta SIA “Vianova”, reģ. Nr.40103387753.
2. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš ir 14 mēneši no iepirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
3. Iepirkuma līguma summa 564 514,27 EUR (pieci simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti
četrpadsmit euro un 27 centi) bez PVN.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret - nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par 9433 Limbu ceļa pārbūvi, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā ar SIA “Vianova” par summu 564 514,27 EUR (pieci simti sešdesmit
četri tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro un 27 centi) EUR bez PVN un izpildes termiņu
14 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
8. §
Par līgumu slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada dome saņēma zemnieku saimniecības “Silmalas”, reģ. Nr. 40101006492,
juridiskā adrese “Silmalas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., īpašnieka Raimonda Veinberga,
2020.gada 11.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu 0,25 ha platībā par zemi
uz kuras atrodas Krimuldas novada pašvaldībai piederošs ūdenstornis ar adresi Zvaigžņu iela 2,
Inciemā, un lūdz nomas maksu noteikt 50% nekustamā īpašuma nodokļa samazinājuma veidā,

iepazīstoties ar iesniegumā minēto un faktiskajiem lietas apstākļiem Krimuldas novada dome
konstatēja, ka:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
100000576340 datiem, zemes īpašums ar adresi Zvaigžņu iela 2, Raganā, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., kad. Nr. 8068 005 0347, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 8068
005 0152, platība 13.3 ha, pieder zemnieku saimniecībai “Silmalas”.
2. Saskaņā ar Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkaūdenstornis, kad. apz. 8068 005 0152 001. Ēka-ūdenstornis ir uzņemts Krimuldas novada
pašvaldības domes bilancē, bet īpašuma tiesības uz ēku nav nostiprinātas Rīgas rajona tiesā.
3. Zemes nomas līgums starp saimniecību “Silmalas” un Krimuldas novada domi nav
noslēgts.
4. Nomājamā zemes gabala platība sastāda 0,25 ha.
5. Priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
6. Zemes nomas maksa nosakāma 2,25% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
Krimuldas novada domes 2020.gada 18.decembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes
nomas līguma slēgšanu” (prot.Nr.17, 11.§).
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 20.augusta
lēmumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju” (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisija nolemj:
atbalstīt līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību “Silmalas” uz 10 gadiem ar kopējo
platību 0,25ha, nosakot zemes nomas maksu 2,25% apmērā no zemes gabala kadastrālās
vērtības gadā.
9. §
Par līguma slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
SIA “CEMETY” ir izstrādājis Krimuldas novada Gaujas un Turaidas kapsētu datu sistēmu,
nodrošinot arī datu sistēmas un vietnes uzturēšanu. 2020.gada 31.decembrī beidzas starp
Krimuldas novada domi un SIA “CEMETY” noslēgtais līgums “Par kapsētu informācijas sistēmas
CEMETY lietošanas tiesībām”.
Ņemot vērā minēto, SIA “CEMETY” izteica priekšlikumu slēgt jaunu līgumu no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim ieskaitot.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 20.augusta
lēmumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju” (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisija nolemj:
atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “CEMETY” no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.decembrim.

10. §
Par Mālpils novada vidusskolas dalības atbalstu ERASMUS + projektos
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Mālpils novada vidusskola 2019.gadā ir uzsākusi dalību Erasmus+ projektā “Every Drop
Counts”. Tam ir jānoslēdzas 2021.gada 31.augustā. Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem un
neiespējamību savlaicīgi īstenot plānotās obligātās starptautiskās aktivitātes ir iespējams projekta
pagarinājums līdz 12 mēnešiem, ar noslēgumu ne vēlāk kā 2022.gada 31.augustā. Šajā gadījumā
2022.gadā būs nepieciešams projekta priekšfinansējums 20% apmērā jeb 5710,00 EUR.
Mālpils novada vidusskola 2020.gadā ieguva finansējumu Erasmus+ projektam
“Respecting Me, Respecting Yourope” 25820,00 EUR apjomā ar projekta mērķi, veidot
harmonisku un iekļaujošu, mācību sasniegumus veicinošu vidi un Erasmus+ projektam “ On a
school stage – another version of education” 28892,00 EUR apjomā ar projekta mērķi, uzlabot uz
vispusīgu izpratni balstītas mācīšanas efektivitāti un attīstīt kultūras un estētisko vērtību nozīmes
apziņu ikdienas dzīvē.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
1.Atbalstīt Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas projektā Nr. 2019-1CZ01-KA229-061189_6 “Every Drop Counts”, kas tiek īstenots no Eiropas Savienības
finansējuma.
2. Atbalstīt Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas projektā Nr. 20201-ES01-KA229-081894_2 “Respecting Me, Respecting Yourope”, kas tiek īstenots no
Eiropas Savienības finansējuma 01.09.2020. - 31.08.2022.
3. Atbalstīt Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas projektā Nr. 20201-PL01-KA229-082236_2 “On a school stage – another version of education”, kas tiek
īstenots no Eiropas Savienības finansējuma 01.09.2020.-31.08.2022.
11. §
Par Mālpils novada domes Erasmus+ projekta “Role and Opportunities of Cultural
Heritage in Intergenerational Learning” īstenošanas atbalstu
Ziņo: Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
Mālpils novada pašvaldības dome 2019.gadā ir uzsākusi dalību Erasmus+ projektā “Role
and Opportunities of Cultural Heritage in Intergenerational Learning”. Projekts tiek īstenots kopā
ar partneru organizācijām Austrijā, Čehijā, Francijā un Polijā. Mālpils novada pašvaldības dome
ir vadošais partneris un visu partneru kopējā finansējuma 106104,00 EUR apsaimniekotājs.
Projektam ir jānoslēdzas 2021.gada 31.augustā. Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem un
neiespējamību savlaicīgi īstenot plānotās obligātās starptautiskās aktivitātes ir iespējams projekta
pagarinājums līdz 12 mēnešiem, ar noslēgumu ne vēlāk kā 2022.gada 31.augustā. Šajā gadījumā
2022.gadā būs nepieciešams projekta priekšfinansējums 20% apmērā no Mālpils novada
pašvaldības domes finansējuma daļas jeb 5145,20 EUR.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko, L. Kumskis, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija nolemj:
atbalstīt Mālpils novada pašvaldības domes Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1LV01-KA204-060332 “Role and Opportunities of Cultural Heritage in Intergenerational
Learning” īstenošanu no Eiropas Savienības finansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanu 5145,20 EUR apmērā.

12. §
Par līguma slēgšanas apstiprināšanu
Ziņo: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis
Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija konstatē:
Krimuldas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no SIA “ZZ Dats” ar priekšlikumu noslēgt
līgumu par Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu
izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu 2021. gadam. Uzturēšanas līguma summa 2021. gadam ar
PVN sastāda EUR 7453.60 (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro 60 centi). Lai
nodrošinātu nepārtrauktu Vienotās Pašvaldību Sistēmas darbību visa 2021.gada garumā,
uzturēšanas līgumu piedāvājums slēgt uz visu 2021.gadu.
Sadalījums pa Vienotās Pašvaldību Sistēmas lietojumprogrammām:
VPS lietojumprogramma
Summa
bez PVN
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogramma
1760.00
NINO, nekustamā īpašuma uzskaites lietojumprogramma NEKIP
NINO nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas modulis
300.00
Nekustamo īpašumu objektu nomas administrēšanas modulis NOMA
160.00
un LIZ modulis darījumu ar lauksaimniecības zemju izvērtēšanai
Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un izīrēšanas lietojumprogramma
160.00
BRIDZIS
Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma
800.00
PERS un personas dzimtsarakstu reģistrācijas lietojumprogramma
DZIMTS
Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS
1500.00
Pirmsskolas izglītības iestāžu rindu uzskaite un e-pakalpojumi
600.00
Vienotās Pašvaldību Sistēmas kodola, visvaris.lv, epakalpojumi.lv,
320.00
datu apmaiņas kanālu uzturēšana
VPS datu bāzes izmitināšana un uzturēšana
240.00
Kopā bez PVN
6160.00
Kopā ar PVN 21%
7453.60
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
20.punktu, Siguldas novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 20.augusta
lēmumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punkta
interpretāciju” (prot.Nr.3, 1.§), atklāti balsojot ar 4 balsīm par (U. Mitrevics, A. Nalivaiko,
L. Kumskis, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisija nolemj:
atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA “ZZ Dats” no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.decembrim.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 11.22.
Sēdi vadīja:

Piedalījās:

(paraksts)

U. Mitrevics

(paraksts)

A. Nalivaiko

Protokolēja:

(paraksts)

L. Kumskis

(paraksts)

S. Strausa

(paraksts)

E. Dakša

